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ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و پوشش گیاهی در مناطق
تحتحفاظت (مطالعة موردی :پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو)
4

نازنین شیرانی سرمازه ،1علی جهانی ،*2حمید گشتاسب ،3وحید اعتماد

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین ،محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکدۀ محیطزیست
* .2استادیار ،گروه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکدۀ محیطزیست
 .3دانشیار،گروه محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی ،دانشکدۀ محیطزیست
 .4دانشیار ،گروه جنگلداری ،دانشکدۀ منابع طبیعی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت1395/10/12 :؛ تاریخ تصویب)1396/07/29:

چکیده
این تحقیق با استفاده از رهیافت تجزیهوتحلیل سیستمی به ارزیابی اثرات تفرج بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی خاک (وزن مخصوص ظااهری
خاک ،تخلخل و رطوبت وزنی خاک) و وضعیت پوشش گیاهی (میزان تراکم ،تنوع و فراوانی) در پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو پرداختاه
است .به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر ابتدا با استفاده از روش روی همگذاری ،نقشة واحدهای محیطزیستی منطقه باه دسات دماد و پا از
شناسایی یگانهای اکولوژیک یکسان از نظر طبقات شیب ،جهت ،ارتفاع ،ضریب مقاومت سنگ ،ویژگیهاای فیزیکای خااک (فرساایش ،سانگریزه،
تحول یافتگی ،زهکشی ،بافت و عمق خاک) و پوشش گیاهی (وضعیت تراکم ،گرایش مرتع و میزان تولید کل در هکتاار) ،در  38یگاان از زونهاای
تفرجی و  38یگان متناظر دن در زونهای دستنخورده و شاهد ،یک پالت باا ابعااد  2m×2mجهات بررسای پوشاش گیااهی پیااده شاد .عمال
نمونه برداری از پروفیل خاک نیز با سه مرتبه تکرار از عمق  0-5 cmو در صورت وجود از عمق  5-10cmبا استفاده از روش اساتوانة فلازی انجاا
گردید .بررسی نتایج حاصل نشان داد که اختالف بین وضعیت پوشش گیاهی و خصوصیات فیزیکی خاک (عمق  )0-5 cmدر یگانهاای مشاابه باا
اطمینان %99معنیدار است .اما اختالف میان خصوصیات فیزیکی خاک در عمق  5-10cmدر سطح  %5معنایدار نشاد .باهطاور کلای نتاایج ایان
تحقیق مشخص کرد تفرج موجب ایجاد اثرات منفی به لحاظ کیفیت خاک و پوشش گیاهی در زونهای تفرجی منطقة مورد مطالعه گشته است.
کلید واژگان ،EIA :تجزیهوتحلیل سیستمی ،پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو ،تفرج

* نویسنده مسئول؛ شماره تماس09127524877 :
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 .1مقدمه
امروزه باا گساترش زنادگی شهرنشاینی و تانشهاای
عصبی ناشای از دن ،تقاضاا بارای تفارج در منااطق بکار و
طبیعی از جمله مناطق تحتحفاظت روباه افازایش اسات؛
بهگونهای که این مناطق کانونی جهت فعالیتهای تفرجای
محسوب میگردند و فعالیتهای انسانی نیز در این منااطق
بااا اثرگااذاری باار روی کیفیاات خاااک ،پوشااش گیاااهی،
حیاتوحش ،منابع دبی ،کیفیت هوا و سروصدا موجب باروز

تغییارات اکولوژیاک مایگاردد (.)Hammitt et al., 2015
بدیهی است که افزایش تقاضا جهت تفرج ،موجب افزایش
ایجاد گذرگاهها و مسیرهای تفرجی در پارکهاای ملای و
نواحی بکر میگردد ()Eagles, 2014؛ کاه لگادکوبی ایان
مساااایرها موجااااب فشااااردگی و فرسااااایش خاااااک
( ،)Olive & Marion, 2009عریان شدن زماین ،کااهش
پوشش گیاهی ( )Zhang & Lei, 2012تغییر ویژگیهاای
زیستی ،شیمیایی و هیادرولوژیک خااک و از دسات دادن
دن میشاود ( .)Lucas-Borja et al., 2011در اداماه باه
نتایج برخی از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با ارزیاابی
اثرات تفرج اشاره شده است .بررسی اثر تفرج بار خااک و
پوشش گیاهی پارک چغاسابز ایاال باا اساتفاده از تهیاة
نقشة واحدهای اکولوژیک منطقاه نشاان داد کاه پوشاش
گیاهی منطقه با تفرج متمرکز با منطقة تفارج گساترده و
منطقة بدون تفرج کامالً متفاوت اسات و بار مقادار  pHو
وزن مخصوص ظاهری خاک این منطقه افزوده شده است
( .)Eshaghi Rad et al., 2011نتاایج تحقیقاات در پاارک
جنگلی نور بیانگر این بود که با افزایش فشار تفرج ،مقادار وزن
مخصااوص ظاااهری خاااک یااا همااان کوبیاادگی خاااک از
میاانگین  0/95gr/cm3باه1/16gr/cm3رسایده اسات و میازان
تخلخااال خااااک در عماااق  0-5 cmباااا افااازایش فشاااار
بازدیدکنندگان کاهش یافته است (.)Bakhshi et al., 2010
دنها به منظاور بررسای پوشاش گیااهی از روش مانظم
تصادفی و بارای نموناهبارداری از پروفیال خااک از روش
رینگ استفاده کردناد .در خاارج از کشاور نیاز تحقیقاات

فراوانی پیراماون بررسای اثارات تفارج بار محایطزیسات
صورت گرفته است .بررسی اثرات تفرج در سواحل دریاچة
 Napahaiبیانگر این بود که افزایش فشار تفرج منجار باه
افاازایش تااراکم خاااک ،کاااهش نفو پااذیری و ظرفیاات
نگاهداری دب مایگاردد ( .)Zhang et al., 2009نتاایج
بررسی فشار بازدیدکننادگان بار تاراکم بیاوم خااک و
ویژگاایهااای رویشااگاه در هفاات منطقااة رویشاای در
بوستانهای تالویو با درجة فشار متفااوت بازدیدکننادگان
نشان داده است که تعداد گونه و ارتفاع گیاهان در ناحیاة
رویشی دست نخورده ،بیشاترین مقادار و در اساتراحتگاه
کمترین مقدار را داشت (.)Pariente & Zhevelev, 2008
درحال حاضر با توجه به مسئلة طبیعتگاردی در منااطق
تحتحفاظات ،بخاشهاای ارزشامندی از پاارک ملای و
پناهگاااه حیاااتوحااش قمیشاالو بااه عنااوان یااک کااانون
مهاام ،جهاات جااذب گردشااگر بااهشاامار ماایدینااد
( Quarterly Environmental Protection Agency
 .)Isfahan Province, 2010ضرورت انجاا ایان تحقیاق
این است که تفرج در طوالنی مدت میتواند موجاب باروز
تخریب یا دسیبهایی برای محیطزیست گاردد ،لاذا ایان
تحقیق با هدف ارزیاابی اثارات محایطزیساتی تفارج بار
کیفیت خااک و پوشاش گیااهی منطقاة ماذکور صاورت
گرفتااه اساات .بنااابراین بااا توجااه بااه حساساایت مناااطق
تحتحفاظت ،حفظ ارزشهای زیستی و بو سازگان دنها،

الز است که ارزیابی اثرات تفرج به عنوان اقدامی مؤثر در
راستای بررسی تغییرات ،کنترل اثرات ،اتخا خطمشیءها
و برنامهریزی جهت کاهش پیامدهای منفی تفرج در ایان
گونه مناطق بهکار گرفته شود.

 .2مواد و روشها
 .1.2معرفی منطقة مورد مطالعه
پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشالو باا وساعت
تقریاااب  113675هکتاااار ( 83615هکتاااار پناهگااااه
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حیاااتوحااش و  30060هکتااار پااارک ملاای) ،در اسااتان

در منطقة مورد مطالعه ،در دو ردة  Aridisolsو Entisols

اصفهان و  45کیلومتری شمال غرب شاهر اصافهان قارار
دارد (شکل  .)1قسمتهای اصالی پاارک ملای و پناهگااه
حیاتوحش قمیشلو را مناطق کوهستانی ،تپه ماهورهاا و
دشتهای هموار تشکیل میدهند .خاک واحدهای اراضای

طبقهبندی گردیده است .از نظار پوشاش گیااهی نیاز در
منطقا اة با ازرگ ناحیاااه ایرانااای و تاااورانی قااارار دارد
(.)Habitat Office and the Regions, 2013

شکل  .1موقعیت جغرافیایی منطقة مورد مطالعه در استان و کشور

پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشالو ،باه سابب
دارا بااودن ارزشهااای طبیعاای فااراوان ،وجااود قلعااههااا و
بناهای تاریخی متعدد بسیارحائز اهمیت اسات؛ از ایان رو
ساااالنه افااراد زیااادی از منطقااه بازدیااد مااینماینااد
( Quarterly Environmental Protection Agency
 .)Isfahan Province, 2010هاامچنااین قرارگیااری بااا
تفرجاای قمیشاالو و بنااای تاااریخی مجاااور دن (کااا
ظلالسلطان) ،در قسمت پارک ملی حساسایت و اهمیات

منطقه را دو چندان کارده اسات ،چارا کاه روزاناه ماورد
استفادة بسیاری از بازدیدکنندگان میگردد.

 .2.2روش کار
در این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات تفارج بار کیفیات
خاک در مناطق تحاتحفاظات ،از رهیافات تجزیاهوتحلیال
سیستمی استفاده گردید.یکی از مزایای این روش این اسات
که جنبههای گوناگون سیستم مورد نظر ،چگاونگی کاارکرد
اجزای تشکیل دهندة دن و نیز نحاوه و میازان ارتباای میاان
دنها شناسایی میشود تاا بنیاانهاایی بارای برناماهریازی،
طراحی و مهندسی فراهم دورد (جباریان )1392 ،بار اسااس
این روش هنگامی که در منطقاهای فعالیات انساانی صاورت
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پذیرفته باشد ،ارزیاب میتواناد باا شایوة تحلیلای اثارات دن
فعالیت بر محیطزیسات را تعیاین نمایاد .در چناین حاالتی
ارزیاب با استفاده از پیماایش صاحرائی و نقشاة منطقاه ،باه
نمونااهباارداری و اناادازهگیااری پارامترهااای محاایطزیساات
اقادا ماینمایاد (.)Makhdoom & Khorasani., 1984
در ادامااااه باااااا اساااااتفاده از روش رویهمگاااااذاری
( ،)McHarg & Mumford, 1969به تهیة نقشة واحادهای
اکولوژیک منطقه پرداخته شد (.)Adhami Mojarad, 1989
سپ بر اساس بازدید میدانی در منطقه و در نظر گرفتن
امکانات تفرجی موجاود ،پهناههاای تفرجای شاامل :زون
استفادههای ویژه (با قمیشلو) ،تااریخی /فرهنگای (کاا
ظلالسلطان) و تفرج گسترده ،بهطور کلای تحات عناوان
زونهای تفرجی و پهنههای شااهد شاامل :زون حفاظات
شدید و منطقة امن تحت عنوان زونهای دستنخاورده و
شاهد انتخاب گردیدند .در ادامه باه منظاور دساتیابی باه
اهداف مورد نظر با استفاده از نقشاة حاصال از واحادهای
اکولوژیک منطقه ،تعداد  38یگان در زونهاای تفرجای و
 38یگان متناظر دن در زونهاای دساتنخاورده و شااهد
انتخاب شد .یگاانهاای ماورد نظار باه گوناهای انتخااب
گردیدند که از نظار وضاعیت اکولوژیاک شاامل :طبقاات
شیب ،جهت ،ارتفاع ،ضریب مقاومت سانگ ،ویژگایهاای
فیزیکی خاک (فرسایشپذیری ،سنگریزه ،تحاولیاافتگی،
زهکشی ،بافت و عمق خاک) و پوشاش گیااهی (وضاعیت
تراکم ،گرایش مرتع و میزان تولید کل در هکتاار) ،در هار
دو بخش به لحاظ طبقهبندی مخدو کامالً یکسان بوده و
در یک طبقه قرار داشته و تنها تفااوت میاان یگاانهاای
اکولوژیک ،تفرج به عناوان یاک فعالیات انساانی در نظار
گرفته شد .به بیان دیگر افزایش اساتفادههاای انساانی در
زونهای تفرجی موجب تغییر وضاعیت دنهاا نسابت باه
یگانهای مشابه در زونهای دستنخورده و شاهد گردیده
اسات .ساپ باا اساتفاده از دساتگاه  GPSو مختصاات
یگانهای برگزیده ،از روی نقشاة واحادهای اکولوژیاک بار

مبنای روش تجزیهوتحلیل سیستمی عمل نموناهبارداری از
واحاادهای پوشااش گیاااهی و خاااک انجااا شااد .جهاات

جمعدوری دادهها و ارزیابی اثرات تفرج بر وضاعیت تاراکم،

تنوع و فراوانی پوشش گیاهی ،از روش دماربرداری تصاادفی
در هاار یگااان اسااتفاده گردیااد .پیمااایش صااحرائی جهاات
برداشت قطعات نمونة پوشش گیاهی و خااک در مااههاای
اردیبهشت و خرداد سال  1395صورت گرفت .بادین گوناه
که در مرکز هر یگان ،یک پالت مستطیلی شکل باا نسابت
اضااالع 2×2پیاااده شااد و پاا از اسااتقرار پااالت در دن،
مشخصههای دماری تعداد نوع گونههاا ،فراوانای هار گوناه،
تعداد کل پایههای هر پالت و درصد شاخص سطح پوشاش
گیاااهی ( )Ghorbani Pashai Kalai, 1997باار اساااس
جدول ( )1برای هر یگاان ثبات گردیاد .جهات بررسای
میزان فشردگی خاک روشهای متفاوتی وجاود دارد ،اماا
روش نمونهبرداری با استفاده از رینگ ،مزیتهای بیشتری
از نظر دقت و سایر ویژگیهاا نسابت باه روش کلوخاه -
پارافین دارد (.)Shields, 1993به منظور نمونهبارداری از
پروفیل خاک نیز از یک استوانة فلزی (رینگ) به قطر 70
میلیمتر و ارتفاع  50میلیمتر استفاده گردید .با توجه باه
شااارایط موجاااود و بررسااایهاااای صاااورت گرفتاااه
( )Shield, 1993روش نمونهبارداری باا اساتفاده از روش
رینگ ،مزیتهای بیشتری از نظر دقت و ساایر ویژگایهاا
نسبت به روش کلوخه  -پارافین دارد .عمل نموناهبارداری
در هاار یگااان از عمااقهااای  0-5و در صااورت وجااود از
عمق 5-10سانتی متر ،همراه با ساه مرتباه تکرارپاذیری
صورت گرفت ،باهعباارتی دیگار از هار عماق ساه نموناه
برداشت شاد .ساپ نموناههاا جهات بررسای تغییارات
فیزیکی ناشی از تفرج ،به دزمایشاگاه خاکشناسای منتقال
گردیدند و به مدت  24سااعت در دماای 105°دون قارار
گرفتند .با داشتن ابعاد استوانة فلزی و وزن خاک خشاک
شده ،وزن مخصوص ظااهری خااک از طریاق رابطاة ()1
بهدست دمد (:)Baybordi, 1981
رابطة ()1

Ws
V

= db

 :dbوزن مخصااوص ظاااهری خاااک :Ws ،وزن خاااک
خشک شده و :Vحجم استوانه
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با جایگذاری وزن مخصوص ظااهری خااک در رابطاة
( )2مقااادار خلااالوفااارج رات خااااک محاسااابه شاااد
(:)Baybordi, 1981
db

f = 1 − ds

رابطة ()2

 :fمیزان تخلخال خااک :db ،وزن مخصاوص ظااهری
خاک و  :dsوزن مخصوص حقیقی خاک
جهت اندازهگیاری رطوبات وزنای خااک از روش دون
(وزنی) استفاده گردید .باه ایان ترتیاب کاه پا از الاک
نمودن خاک نمونهبرداری شده ،ابتادا دن را باا دب مقطار
اشباع و سپ وزن نموده و به مدت  24ساعت در دماای
 105°دون قرار داده ،در ادامه با به دست دوردن اخاتالف
وزن خاک خشک و خاک مرطاوب و باا جاایگاذاری در
رابطا اة ( )3رطوبااات وزنااای خااااک باااه دسااات دماااد
(:)Baybordi, 1981
رابطة ()3

100

Ww
×
Ws

=M

 :Mرطوباات وزناای خاااک :WW ،وزن دب موجااود در
خاک و  :WSوزن خشک رات جامد خاک

بررسی دادههای شاخص سطح پوشش گیاهی به علت
طبقهبندی بودن دنهاا باا اساتفاده از شااخص توصایفی
میااانگین وزناای صااورت گرفاات .جهاات تجزیااهوتحلیاال
دادههای حاصل از تعداد نوع گوناههاا و فراوانای کال هار

پالت ،وزن مخصاوص ظااهری ،تخلخال و رطوبات وزنای
خاک به علت نرمال بودن و وجود دو جامعة دماری جدا از
هم ،از دزمون  tمستقل استفاده گردیاد .همبساتگی باین
فاکتورهای مورد بررسای نیاز از طریاق دزماون pearson
بررسی شد ( .)Cole & Monz, 2004دنالیزهاا در محایط
نر افزار دماری  spss17انجا گرفت.

 .3نتایج
 .1.3استخراج نقشة واحدهای محیطزیستی منطقه
بااه منظااور ارزیااابی اثاارات تفاارج باار مبنااای روش
تجزیهوتحلیل سیستمی ،نقشة نهایی واحدهای اکولوژیاک
منطقاااااه باااااا اساااااتفاده از روش روی همگاااااذاری
(&  )Mumford, 1969 McHargبهدست دمد (شکل.)2

شکل .2واحدهای اکولوژیک منطقة مورد مطالعه (مأخذ :نگارندگان)
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 .2.3شناسایی یگانهای اکولوژیک یکسان
در ادامه با استفاده از نقشة حاصل ،تعداد  38یگان در
زونهای تفرجی و  38یگان مشابه دن از لحاظ فاکتورهای
اکولوژیک :طبقات شیب ،جهت ،ارتفااع ،ضاریب مقاومات
سنگ ،ویژگیهای فیزیکای خااک (فرساایش ،سانگریزه،

تحولیافتگی ،زهکشای ،بافات و عماق خااک) و پوشاش
گیاهی (وضعیت تراکم ،گرایش مرتع و میازان تولیاد کال
در هکتار) در زونهای دستنخورده و شاهد انتخاب شاد.
نقای نمونهبرداری در هر زون در (شکل )3نشان داده شده
است.

شکل .3نقاط نمونهبرداری در هر زون (مأخذ :نگارندگان)

 .3.3نتایج مقایسة میزان تراکم پوشش گیاهی
مقایسااة درصااد شاااخص سااطح پوشااش گیاااهی ،در
یگانهای مشابه از طریق شاخص توصیفی میانگین وزنای

صورت گرفت .بر اساس (جدول  ،)1طبقاة درصاد تاراکم
پوشش گیاهی پالتها و فراوانی هار طبقاه در رابطاة ()4
جایگزین گردید و نتایج حاصل از دن مشاخص نماود کاه
متوسط درصد تراکم پوشش گیاهی در یگاانهاای شااهد
2/13برابر یگانهای مشابه دن در زونهای تفرجی است.

)∑(xi . fi
)∑ (fi

رابطة ()4

=µ

 :xiمرکز هر دسته :fi ،فراوانی هر دسته :µ1،میاانگین
وزنی درصاد تاراکم در زونهاای تفرجای و  :µ2میاانگین
وزنی درصد تراکم در زونهای شاهد
=29/21%
=62/5%

) (15×14 )+(37/5×24

38

) (37/5×6 )+(62/5×26 )+(87/5×6

38

= µ1
= µ2
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ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و...
جدول  .1میانگین وزنی درصد تراکم پوشش گیاهی
زونهای تفرجی

زونهای شاهد

درصد تراکم

xi

fi

xi

fi

طبقات هر دسته

0/5

-

0/5

-

0-1

3

-

3

-

1-5

15

14

15

-

5-25

37/5

24

37/5

6

25-50

62/5

-

62/5

26

50-75

87/5

-

87/5

6

75-100

 4.3نتایج مقایسة تنوع و فراوانی گونههای گیاهی
بررسی دادههای حاصل از تنوع و فراوانی گونههاا (تعاداد
پایهها) با استفاده از دزماون  tمساتقل مشاخص نماود باین
یگانهای مشابه ،به لحااظ ایان دو عامال باا اطمیناان %99
اختالف معنیداری وجود دارد .به عباارتی دیگار یگاانهاای
موجود در زونهای شاهد ،نسابت باه یگاانهاای مشاابه در

زونهااای تفرجاای از تنااوع و فراواناای گونااههااای بیشااتری
برخوردار هستند (جدول.)2فعالیاتهاای تفرجای و کااهش
کیفیت خاک موجب بروز دسیبهای فیزیکی مانند لگادکوب
شدن ،قطعشدگی و شکستگی گونهها گیاهی میگاردد و در
نهایت میزان فراوانی و تراکم پوشش گیاهی کم میشود .

جدول .2نتایج آزمون tمستقل بر روی دادههای پوشش گیاهی و ویژگیهای فیزیکی خاک در عمق  0-5سانتیمتر
تیمار

ناحیه

میانگین

انحرافمعیار

درجة آزادی

مقدار t

تنوع
گونهها

تفرجی
شاهد

8/3684
12/8947

1/85153
3/34332

57/744

-7/301

0/000

تعداد
پایهها

تفرجی
شاهد

74/1053
145/9211

51/17051
82/29097

74

-4/569

0/000

*

کوبیدگی خاک

تفرجی
شاهد

1/2555
1/1527

0/06927
0/04473

63/287

7/684

0/000

*

خللوفرج خاک

تفرجی
شاهد

0/5272
0/5658

0/02621
0/01672

62/841

-7/660

0/000

رطوبت وزنی خاک

تفرجی
شاهد

26/0439
32/3676

4/55746
4/48546

74

-6/096

0/000

نتیجة آزمون
*

*

*

* وجود اختالف معنیدار در سطح %1

 .5.3نتایج مقایسة ویژگیهای فیزیکی خااک در
عمق  0-5سانتیمتر
انجا دزمون  tمستقل بار روی دادههاای وزن مخصاوص
ظاهری خاک (کوبیدگی خاک) مشخص نمود که بین میزان
وزن مخصوص ظاهری خاک در یگانهای مشابه با اطمیناان

 %99اختالف معنیداری وجود دارد .همچنین نتایج مقایساة
دادههای حاصال از میازان خلالوفارج خااک باا اساتفاده از
دزمون  tمستقل بیانگر این بود کاه باین میازان خلالوفارج
خاک در یگانهای مشابه با اطمینان  ،%99تفااوت معنایدار
وجود دارد و مقدار فضای خالی بین رات خاک ،باا افازایش
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کوبیدگی خاک در یگانهای تفرجی بهسرعت کااهش یافتاه
بود .بررسی دادههای حاصل از رطوبت وزنی خاک با اساتفاده
از دزمون  tمستقل نیز مشخص نمود با اطمیناان  ،%99باین
میازان ظرفیات نگااهداری دب در یگاانهااای مشاابه تفاااوت
معنیدار وجود دارد (جدول .)2به عبارتی دیگر باین میازان
خلاالوفاارج و رطوباات وزناای خاااک بااا افاازایش فشااار
بازدیدکنندگان رابطة معکوسی وجود دارد.

 .6.3نتایج مقایسة ویژگیهای فیزیکی خااک در
عمق  5-10سانتیمتر
انجا دزمون  tمستقل بر روی دادههای حاصال از وزن
مخصوص ظاهری ،خللوفارج و رطوبات وزنای خااک در
عمق  5-10cmمشخص نمود که بین یگانهای مشاابه از
لحاظ ویژگیهای نامبرده در سطح  %5اختالف معنیداری
وجود ندارد (جدول.)3

جدول .3نتایج آزمون  tمستقل بر روی دادههای ویژگیهای فیزیکی خاک در عمق  5-10سانتیمتر
تیمار

ناحیه

میانگین

انحرافمعیار

درجة آزادی

مقدار t

کوبیدگی خاک

تفرجی
شاهد

1/1402
1/1151

0/05033
0/02001

26

1/737

0/094

خللوفرج خاک

تفرجی
شاهد

0/5729
0/5793

0/01051
0/00861

26

-1/751

0/092

رطوبت وزنی خاک

تفرجی
شاهد

33/8871
37/0907

5/41319
4/05800

26

-1/772

0/088

نتیجة آزمون
**

**

**

**عد وجود اختالف معنیدار در سطح %5

 .7.3نتایج بررسی همبستگی
نتااایج حاصاال از بررساای ضااریب همبسااتگی بااین

فاکتورهای مورد بررسی با دزمون  pearsonدر (جادول)4
نشان داده شده است.

جدول .4بررسی همبستگی بین فاکتورهای متأثر از تفرج
همبستگی

تنوع گونهها

تعداد پایهها

کوبیدگی خاک

خللوفرج خاک

رطوبتوزنی خاک

تنوع گونهها

1

**0/538

**-0/307

**0/308

**0/405

**

**

*

تعداد پایهها

**

کوبیدگیخاک

**

خللوفرج

**

0/308

رطوبتوزنی خاک

**

0/405

1

0/538
**

-0/307

** همبستگی در سطح  %1معنیدار است.

-0/328

**
*
*

-0/328

0/327

0/261

1
**

-1/000

**

-0/482

**

0/327

-1/000
1

**

0/480

**

0/261

-0/482

**

0/480
1

همبستگی در سطح  %5معنیدار است.

 .4بحثونتیجهگیری
ارتبای میان مناطق تحتحفاظت و گردشاگری دارای
قدمتی به تاریخ خود منااطق تحاتحفاظات اسات .طای
تفاارج در مناااطق تحااتحفاظاات شاااهد مسااائلی چااون

لگدکوبی خاک و گیاهان ،شکستن شاخة درختاان ،تولیاد
زبالااه و تلاان شاادن حیاااتوحااش بااه علاات برخااورد بااا
خودروهای عبوری هستیم .بر اساس نتایج بهدسات دماده
از این تحقیق انجا فعالیتهای تفرجی تأثیرات معکوسای

ارزیابی اثرات اکولوژیک تفرج بر کیفیت خاک و...

بر روی میزان تراکم ،تنوع و تعداد پایة گونههاای گیااهی
دارد ،که از دالیل دن میتاوان باه حاذف و از باین رفاتن
گونههای گیاهی حساس ،دسیبدیدگی ،بریادگی و قطاع
بسیاری از گونهها بار اثار لگادکوب شادن در یگاانهاای
تفرجی اشاره کرد که به مرور زمان باعا کااهش تاراکم،
تنوع و تعاداد پایاة گوناههاای گیااهی در ایان یگاانهاا
گشته است ،کاه باا نتاایج ( ;Zhevele & Parient, 2008
;Bakhshi et al., 2010; Eshaghi Rad et al., 2011
 )Nazarpurfard, 2016مطابقت داشات .باه بیاانی دیگار

تفرج با افزایش میزان فشردگی و کوبیدگی خااک ،منجار
به کاهش فضای خالی بین رات دن میگردد و در نهایات
موجااب کاااهش فعالیااتهااای میکروارگانساایمهااای
خااااکزی ،کااااهش تهویاااه و حرکااات دب مااایگاااردد
()Eshaghi Rad et al., 2011؛ بادیهی اسات کاه ایان
شرایط برای رشد گیاه و همچنین زندگی جواماع زیساتی
موجود در خاک نامطلوب تلقی مایگاردد و باعا ایجااد
شرایط ناامطلوب جهات نفو پاذیری دبوهاوا ،گساترش
ریشهدوانی و جذب عناصر غذایی توسط گونههای گیااهی
میشود که این خود موجب کاهش کیفیت پوشش گیاهی
میگردد .بنابراین تغییر وضعیت ویژگیهای خاک موجاب
اثرگذاری بر روی غناا ،تاراکم و فراوانای پوشاش گیااهی
میگردد ( .)Nazarpurfard, 2016لذا تحقیقاات گساترده
بر نوع و شدت اثرات اکولوژیاک تفارج در منااطق تحات
حفاظت امری ضروری به شمار میرود .ضارورت ایان امار
در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو با توجاه باه
تفرج گسترده در ساالهاای اخیار ،جهات تبیاین اثارات
اکولااوژیکی تفرجاای ،شناسااایی متغیرهااای اکولااوژیکی
دسیبپذیر (که در تحقیقات ( )Nazarpurfard, 2016نیاز
بر ضرورت دن تأکید شده اسات) و تأکیاد بار لازو ارائاة
برنامه جامع مدیریت تفرجی در منطقه دوچندان است.
نتایج بررسی وضاعیت فیزیکای خااک در عماق 0-5
سانتیمتر نشاان داد کاه باا انجاا فعالیاتهاای تفرجای
بازدیدکنندگان مقادار وزن مخصاوص ظااهری خااک یاا
همان کوبیادگی از 1/15gr/cm3باه 1/25gr/cm3افازایش
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مییابد و میزان خللوفرج دن نیز بهسرعت کاهش مییابد
که با نتاایج تحقیقاات صاورت گرفتاه )،YuKsek, 2009
 (Bakhshi et al., 2010 ،Zhang et al., 2009هامساو
میباشد .همچنین مقایسة حاصل از میزان رطوبات وزنای
خاک در یگانهای مشابه بیانگر ایان باود کاه باین فشاار
بازدیدکنندگان و میزان درصد رطوبت خاک رابطة عکا
وجااود دارد کااه بااا تحقیقااات ()Zhang et al., 2009
متناسااب اساات .بررساای نتااایص حاصاال از مقایسااة وزن
مخصوص ظاهری خاک ،میزان خللوفرج و میزان رطوبت
وزنی خاک در یگانهاای مشاابه موجاود در عماق 5-10
سانتیمتر خاک مشخص نمود هایص اخاتالف معنایداری
بین دنها وجود ندارد و بیانگر این است کاه فعالیاتهاای
تفرجی بیشتر بر الیههای سطحی خاک تاأثیر مایگاذارد
کاه باا مطالعاة صاورت گرفتاه ()Bakhshi et al., 2010
هااامساااو اسااات .بناااابر نتاااایج حاصااال از تحقیاااق
( )Shirani, 2016در همین منطقة مورد مطالعه ،ظرفیات
برد خادماتی پهناههاای تفرجای پاارک ملای و پناهگااه
حیاتوحش قمیشلو از ظرفیت برد مؤثر دن بیشاتر اسات.
بهعبارتی دیگر طراحی  -مهندسی امکانات تفرجی موجود
در دن بااا ظرفیاات باارد م اؤثر و توانمناادی ماادیریتی دن
متناسب نمیباشد و این مهم سبب میگردد ،این منطقاه
بیش از توان مدیریتی دن ماورد اساتفاده قارار گیارد .در
نتیجه انجا فعالیتهای تفرجای در ایان منطقاه موجاب
کوبیدگی ،کاهش فضای خاالی و رطوبات خااک گردیاده
است .افزایش تراکم خاک و کم شدن میازان نفو پاذیری
دن باع کاهش دب در دسترس گیاه و همچناین کااهش
گسترة ریشهدوانی گیاه درون خااک و در نتیجاه کااهش
مواد مغذی در دسترس گیاهان میگردد .شرایط فاو باه
همراه لگدکوبی و ضاربدیادگی پوشاش گیااهی بار اثار
فعالیااتهااای تفرجاای موجااب کاااهش میاازان مقاوماات
گونههای گیاهی و دسیبدیدگی دنهاا مایشاود .کااهش

کیفیاات خاااک و پوشااش گیاااهی در پهنااههااای تفرجاای
محدودة مطالعااتی ،نشاان از ضاعن مادیریت تفرجای در
منطقه دارد و اقاداماتی چاون ایجااد قار در پهناههاای
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دسیبدیاده و جاباهجاایی پهناههاای تفرجای باهمنظاور
برگشتپذیری شرایط طبیعای باو ساازگان کمتار لحااظ
گردیده است .مطالعة تحقیقاات صاورت گرفتاه پیراماون
ارزیابی اثارات تفارج بیاانگر ایان اسات کاه بیشاتر ایان
تحقیقات در بو ساازگانهاا و پاارکهاای جنگلای ایاران
صاورت گرفتااه و کمتار در مناااطق تحاتحفاظاات مااورد
بررسی قرار گرفته است .تفااوت مهام تحقیاق حاضار باا
مطالعات پیشین این است که بر اسااس نقشاة حاصال از
یگانهای اکولوژیک ،یگانهاای یکساان از نظار وضاعیت
اکولوژیک در دو بخش تفرجای و شااهد جهات مقایساة
اثرات تفرج انتخاب نموده است ،بهطوری کاه تنهاا عامال
تفاوت میان دنها تفرج در نظر گرفتاه شاد .در حاالیکاه
مطالعااات قبلاای بااهصااورت تصااادفی نقاااطی را جهاات
دادهبرداری و ارزیابی اثرات تفرج انتخااب کردناد .بادیهی

است که با تغییار انادازة شایب یاا ارتفااع از ساطح دریاا
شرایط رویشی گیاه و حتای ویژگایهاای فیزیکای خااک
تغییر مییابد .بناابراین پیشانهاد مایگاردد باا در پایش
گرفتن اقداماتی مانند :احیای پوشش گیاهی ،بوتاهکااری،
کاشت بذر ،تصحیح خااک در مسایرهای عباور ،طراحای
مساایرهای ویااژه جهاات عبااور افااراد ،تشاادید حفاظاات و
مدیریت پهنههای تفرجی ،کنتارل ورود افاراد بار اسااس
ظرفیاات باارد مااؤثر و ایجاااد شاارایط قاار و جابااهجااایی
پهنههای تفرجی کناونی در منطقاة مطالعااتی باهمنظاور


برگشتپذیری باو ساازگانهاا ،کیفیات خااک و پوشاش

گیاهی کوشید .همچنین پیشنهاد میگردد باا اساتفاده از
رهیافت تجزیهوتحلیل سیستمی میازان و گساترة اثارات
محیطزیستی طرحها و پروژههای گردشاگری و تفارج در

مناطق تحتحفاظت توسط ارزیابان محایطزیسات ماورد
بررسی قرار گیرد تا با شناسایی اناواع اثارات و پیامادهای
مثبات و منفاای دن ،زمینااه جهاات برنامااهریاازی و بهبااود
وضعیت محیط و مدیریت دن فراهم دید.بنابراین با اعمال
تدابیر مختلفی مانند بردورد ظرفیت برد تفرجی ،شاناخت
محیط طبیعی و ارزیاابی اثارات محایطزیساتی تفرجای،
محدود کردن تعداد تفارجگاران و تادوین قاوانین و خاط
مشیها میتوان از اثرات و پیامدهای منفی تفرج در پارک
ملی قمیشلو و سایر مناطق تحتحفاظت باا برناماهریازی
تفرجی تا حدودی کاست .



تقدیر و تشکر
بدینوسیله نویسندگان از همکاری ادارة کال حفاظات
محیط زیست استان اصفهان ،مساعدت و همیاری مدیریت
محتر و هم چنین محایط باناان گرانقادر و زحماتکاش
پارک ملی و پناهگاه حیاتوحش قمیشلو نهایات تشاکر و
قدردانی را دارند.
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